
BO GIAO THÔNG VN TAT CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VI1' NAM 
TR!RNG BH hANG HA! VIT NAM Dc 1p - Tij do - Hnh phüc 

S:  60'I  /TB-DHHHVN Hal Phông, ngày 23 tháng 5 náin 2022 

THÔNG BAO 
V vic Chirong trInh hQc bong ABS 2022 cho sinh viên do 

Co quan Bang kim Hoa Ky tài trq 

Kinh g11i: - Khoa May tàu bin; 

-KhoaDóngtàu; 

- Phông Cong tác sinh viên. 

Co quan DAng kirn Hoa K' (ABS) là rnt trong nhüng co quan dàng kirn tàu 
bin quc t lan nht trên th giâi. Hçc bng ABS do Co quan Dang kim Hoa KS! tài 
trçc huang dn di tucYng là sinh viên có thành tIch h9c tp tt trong các linh virc lien 
quan dn ngành May tàu bin và Dóng tàu tai  các tnrng dai  h9c uy tin trên the giOi. 

Trong nãrn 2022, Co quan Bang kirn Hoa K5i se tài trçi s tin h9c bng khuyên 
khIch h9c tp cho sinh viên Nhà trithng vai tng trl gilt là 1.000 USD, dir kiên së 
duqc phltn ho cho tir 4 dn 5 sinh viên dira trên k& qua xét duyt h so. 

1. Biu kin d tham gia xét tuyn 

- Sinh viên khóa 62 (nàrn thir nht), khóa 61 (nArn thi'r hai) và khóa 60 (närn thir 
ba) thuc các chuyên ngành sau: 

+ Khai thác May tàu bin; 

+ May tàu thüy; 

+ Thit k tàu và Cong trInh ngoài khoi; 

+ Dong tàu và Cong trinh ngoài khoi. 

- Yêu cu v kt qua h9c tip,  rèn 1uyn: 

+ Dirn trung binh chung hçc tp toàn khóa tr 3,0 tth len; 

+ Dim thi Ting Anh gn nht trên dim B (kern them các Chirng chi Ting Anh 
nu co). 

- Sinh viên khong thuc din hçc viên quân di clang h9c tp tti truOng; 

- Sinh viên chua trng duçic nhn HQC bng ABS và trong näm hçc 2021 - 2022 
chua duoc nhn bt k5' chuong trInh hçc bng nào khltc ngoLi trir h9c being Nhà rnrOc; 

- TJu tiên nhItng sinh viên dü diu kin xét tuyn có hoàn cãnh khó khän (dôi vâi 
các sinh viên có hoàn cãnh khó khãn, d nghj b sung h so v gia cãnh nu co). 

2. Yen cu di vri sinh viên däng kS!  tham gia xét tuyCn 

- Nhftng sinh viCn cO dü diu kien xët tuyn a tren phãi din vào rnu don xin h9c 
bng ABS, hoàn thành bài lun Ting Anh v imc dIch nhn hQc bng,. cüng nhu các 
thu tiic cn thit khác theo huâng dn cüa PhOng Quan h Quc t; 

- Kt qua h9c tp rni näm h9c cüa sinh vien nhan duc h9c bng can duçic np 
cho PhOng Quan h Quoc t. 
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KInh d nghi. Khoa May tàu bin, Khoa Dong tàu thông báo dn toàn th sinh 
viën, tuyn chçn Va ltp danh sách các sinh vién dáp 1rng các diu kin trên. Danh sách 
sinh vien (theo má'u dinh kern) và bang kt qua h9c tp toàn khóa cña các sinh viên can 
di.rçic gfri v PhOng Quan h Quc th triroc ngày 31/05/2022; 

Trong tnthng hcip cn h trçl them, d nghj lien h vâi PhOng Quan h Qu6c té 
(P hông 205B, Tang 2, Nhà Al; DT: 0225.3829109; Email: irdept@vimaru.edu.vn).  

Iran trong./i' 

Nyi nhân: 
- Nhu' trên; 

- BGH (dê b/c); 

- Luu: VT, QHQ 

U TRIX€%NG 

TRU' \,UANHEQUOCTE 

DAIHOC 
HANG HAl 

NAM 

PG TS. Nguyen Hông Van 
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DANH SACH BANG K\ THAM GIA XET TUYN 

Chuong trinh H9c being ABS 2022 do Co quan Bang kim Hoa K tãi trq 

(Güi kern theo Thong báo so' . ..  .60.1 /TB-DHHHVN ngày 2tháng 5 nàrn 2022) 

Khoa:  

TT Ho vã ten Lrp Bin tho,i Email 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

Hái PhOng, ngày ... tháng ... nárn 2022 

THU TR1fONG BO1{ VI 
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